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Het Witte Huis eert Kiwanis-familieleden

Leden van de Kiwanis-familie staan elke dag klaar voor hun
gemeenschap. Op 21 september jl. werden 14 inwoners van
de Verenigde Staten erkend als Champions of Change tijdens
de allereerste Kiwanis International Dag in het Witte Huis.
Het Champions of Change-programma werd opgericht om
gewone Amerikanen te eren die buitengewoon werk
verrichten in hun gemeenschap. De Kiwanis Champions of
Change vertegenwoordigen de hele Kiwanis-familie, van
Kiwanis Kids tot Circle K International, Aktion Club en
Kiwanis. Ze werden geëerd voor hun dienstverlening voor
lokale en wereldwijde gemeenschappen. Lees verder
(Engels).

Kiwanis-verhalen

Allebei hetzelfde
Hoewel ze gescheiden zijn door oceanen, bergen en andere grenzen, komen clubs van
de Kiwanis-familie vaak op dezelfde ideeën:
“Licht in de duisternis”: de Colombiaanse Kiwanis-club van Puerta del Llano de
Villavicencio, Meta, en de Kiwanis-club van Mankato in de Amerikaanse staat
Minnesota organiseren allebei rondleidingen langs de kerstverlichting in hun
omgeving.
Schooldagen: zowel de Kiwanis-club van Freeport op de Bahama’s als de
Kiwanis-club in het Panamese Las Perla organiseert “terug-naar-school”-dagen.
Strijd tegen honger: de Kiwanis-club van GeoOrmoc op de Filippijnen verzorgt
maaltijden voor kinderen, terwijl de Kiwanis-club in het Zuid-Koreaanse
Namyangju maaltijden bij ouderen bezorgt.
Pittig, of liever wat minder? Barbecues zijn populaire manieren van
fondsenwerving voor de Kiwanis-club van Adelaide in Australië en de Kiwanis-club
van Athens, Tennessee, in de Verenigde Staten.

Kiwanis-magazine

Een avondlezing over MNT
“Dood binnen zeven dagen.”
Dat is niet de titel van een
Lees meer over de
spannend misdaadverhaal,
lezing van de Duitse
maar de harde werkelijkheid
club.
voor pasgeboren baby’s en
hun moeders als ze besmet
raken met de tetanusbacterie. Deze boodschap, overgebracht
tijdens een lezing in de Duitse stad Kempten, hielp vier
Kiwanis-clubs bij het inzamelen van geld ten bate van het
Eliminate Project van Kiwanis International.
De lezing staat vermeld op een lijst met 40 ideeën voor

fondsenwerving in het oktobernummer van Kiwanismagazine, dat u nu kunt lezen of downloaden (Engels).

Kiwanis-magazine

Wij zijn familie
"Binnen ons gezin, op ons werk en bij Kiwanis veranderen wij
levens, in onze hoedanigheid als ouders, leraar, collega of
Kiwanis-lid."
In het oktobernummer 2012 van Kiwanis-magazine maakt u
kennis met de man die deze woorden uitsprak. Onze
president voor 2012-2013, Tom DeJulio, en zijn vrouw
Rosemary vervlechten hun Kiwanis-lidmaatschap en hun
werk aan de universiteit van Fordham tot een hechte,
servicegerichte, wereldwijde familie.
Lees of downloaden zijn verhaal vandaag nog (Engels).

Nieuws over de conventie

Na de conventie: een cruise naar Alaska!
Het is nog niet gedaan met
de pret als de gong na de
slotbijeenkomst het eind
inluidt van de Kiwanis
International-conventie van
2013.
Meteen na de 98e jaarlijkse
conventie (Engels) in
Vancouver, British Columbia,
Canada kunt u onder zeil
gaan voor een zevendaagse
cruise (Engels) naar de
Hubbard-gletsjer in Alaska,
van 30 juni tot 7 juli 2013.

Schrijf u vandaag nog
in en (Engels):
Word afgevaardigde
Abonneer u op
berichten per e-mail
Boek uw hotel
Boek uw vlucht
Herbekijk de lijst
met voorgestelde
kandidaten voor de
raad van bestuur
van Kiwanis
International

Het Eliminate-project

Trick-or-Treat voor UNICEF
Halloween komt eraan, dus nu is het moment voor uw club,
lid van de Kiwanis-familie, om plannen te maken voor de
uitvoering van “Trick-or-Treat voor UNICEF”.
Al het geld dat door de Kiwanis-familie met de campagne
Trick-or-Treat voor UNICEF (Engels) wordt ingezameld, gaat
naar het Eliminate-project: Kiwanis elimineert tetanus bij
moeders en pasgeborenen.
Er zijn twee eenvoudige manieren om geld over te maken.
Ten eerste per creditcard: bel +-1-318-875-8755, toestel
411, meld dat u belt voor het Eliminate-project en geef de
naam en het ID-nummer van uw club of school. Ten tweede
kunt u een cheque of postwissel ten gunste van de Kiwanis
International Foundation sturen naar dit adres: The Eliminate
Project, Kiwanis International Foundation, 3636 Woodview
Trace, Indianapolis, IN 46268, USA. Vermeld de naam of het
ID-nummer van uw club bij “mededelingen”.

Hulpmiddelen voor leden

Eer Kiwanis-vrouwen met een “I CAREcertificaat”
Hoeveel vrouwen in uw club en in uw omgeving hebben de
volgende eigenschappen: integriteit, compassie,
verantwoordelijkheid, respect, “boven het maaiveld
uitsteken”? Dit jaar, het jaar van 25 jaar vrouwen in Kiwanis
(Engels), is een mooie gelegenheid om deze bijzondere
vrouwen te eren met een I CARE-certificaat (Engels).
Veel van de vrouwen die sinds 1987 Kiwanis-lid zijn, komen
in aanmerking voor het “25 jaar legioen van eer”-speldje.
Maar er zijn ook vrouwelijke leidinggevenden die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd en nog niet 25 jaar lid
zijn. Voor hen is dit een mooie beloning.

Hulpmiddelen voor leden

Grote veranderingen op komst voor Kiwaniswebsites

Zoals het wordt
Kiwanis.org

Het KiwanisOne
clubmanagement-systeem
(met hulpmiddelen voor
secretarissen van clubs,
voor mutaties in de
ledenadministratie etc.)
wordt constant verbeterd en
zit op dit moment midden in
een grondige aanpassing.

The KiwanisOne
member website
redesign was
prematurely announced
in the September
Kiwanis International
Update. Look for that
overhaul to launch later

Datzelfde gaat gebeuren
met Kiwanis.org,
KiwanisOne (de site met
hulpmateriaal voor leden) en
verscheidene andere sites.
Zoals het wordt
KiwanisOne.org

this month or in
November.

Hier ziet u welke websites ingrijpend worden veranderd:
Clubmanagement-systeem voor Kiwanis-clubs
Site voor mutaties in ledenadministratie voor Key
Club, CKI en Aktion Club
Clubmanagement-systeem voor Key Club en CKI
KiwanisOne, hulpmiddelen voor leden
Kiwanis.org
Kiwanis International Foundation
Bekijk de bijzonderheden (Engels) van deze projecten,
waaronder een samenvatting van de wijzigingen (geen
complete lijst), de beoogde overgangsdata en een screenshot
van de nieuwe dashboards. Bevalt het u? Geef uw mening op
www.facebook.com/portalbuzz (Engels).

Hulpmiddelen voor leden

Online hulp nodig? Dat kan – er zijn volop mogelijkheden
KiwanisOne, kennisdatabank voor zelfstudie: www.KiwanisOne.org/help (Engels)
Video’s met uitleg: www.youtube.com/portalbuzz (Engels)
Toegang tot downloads met ondersteuning & internetpagina’s:
www.KiwanisOne.org/support (Engels)
Voor vragen over online rapportage via KiwanisOne: stuur een e-mail naar
KiwanisOne@kiwanis.org of bel +1-317-663-4561 (wereldwijd)
Voor algemene vragen over het lidmaatschap of over hulpmiddelen voor leden:
neem contact op met de Kiwanis-ledenservices via +1-317-875-8755, toestel
411 (wereldwijd) of +1-800-KIWANIS, toestel 411 (549-2647) or
memberservices@kiwanis.org.
Voor vragen over het clubmanagement-systeem: stuur een e-mail naar
support@portalbuzz.com of bel +1-317-663-4561 (wereldwijd).
Voor technische vragen of om ideeën uit te wisselen:
www.KiwanisOne.org/gethelp (Engels)

Kiwanis-winkel

Een les in een lunchzakje
Nieuwe leden in uw K-Kidsclub of nieuwe deelnemers
aan uw BUG- of Terrific
Kids-programma kunt u
welkom heten en belonen
voor het halen van hun
doelstellingen met een
grappig lunchzakje (Engels),
dat geschikt is voor

Editie 2012 van de
catalogus met Kiwanisartikelen bestellen?
In de online Kiwaniswinkel (Engels) vindt u
een grote
verscheidenheid aan

hergebruik. De zakjes zijn
artikelen voor de hele
nuttig en voor ieder kind
Kiwanis-familie: van
anders, leuk om iedere dag
kleding en sieraden tot
mee te pronken in de
cadeaus en
schoolkantine. Bovendien
marketingmateriaal.
staat het logo van K-Kids,
Terrific Kids of BUG erop; zo krijgt u meer waar voor uw geld
dan met de certificaten of pennen die meestal als prijs
worden uitgedeeld.

Hulpmiddelen voor leden

Data om te onthouden
Oktober en november: Kijk nog eens naar het
webinar-rooster (Engels) en doe mee aan de
discussies over diverse onderwerpen, waaronder:
commissie voor ledenzaken en het plannen van uw
Kiwanis-kalender
21 januari 2013: 98-jarig jubileum van de oprichting
van Kiwanis International
15-17 maart: 50-jarig jubileum van Kiwanis in
Europa, Wenen, Oostenrijk
6 april 2013: Kiwanisdag
13 april 2013: uiterste datum voorinschrijving
(Engels) voor de Kiwanis International-conventie van
2013 in Vancouver, British Columbia, Canada
26-30 juni 2013: 98 e jaarlijkse Kiwanis
International-conventie (Engels), Vancouver, British
Columbia, Canada

